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1. การเริ่มต้นการใช้งาน  

1. ใส่ชื่อผู้ใช้ลงในช่อง “Username” หรือ  ในภาพที่ 1 เพ่ือใช้เป็น Username ในการเข้าสู่ระบบ 
2. ใส่รหัสผ่านของคุณลงในช่อง “Password” หรือ  ในภาพที่ 1 เพ่ือใช้ในการเข้าสู่ระบบ 
3. กดปุ่ม “Login” หรือ  ในภาพที่ 1 เพ่ือเข้าสู่ระบบ  

 

 
ภาพที่ 1 Login 

หมายเหตุ…  หากพบว่า Username และ Password ที่เคยใช้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดตอ่นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ หรอืเจ้าหน้าที่กลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าวทิยาลั
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2. ลงทะเบียนรายกลุ่มที่เปิดสอน  

1. เลือกเมนู “การลงทะเบียนเรียน” และเลือกเมนูย่อย “ลงทะเบียนรายกลุ่มวิชาที่เปิดสอน” หรือ  ใน
ภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 การลงทะเบียนเรียน 

2. เลือกข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการลงทะเบียนรายกลุ่มวิชาที่เปิดสอน แสดงดังภาพที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
a. ปีการศึกษา หรือ    
b. ภาคการศึกษา หรือ  
c. ชั้นปีการศึกษา หรือ  
d. หลักสูตร หรือ  

3. กดปุ่ม “ค้นหา” หรือ   
 

 
ภาพที่ 3 ลงทะเบียนรายกลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
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4. กดปุ่ม “ลงทะเบียนทั้งหมด” หรือ  ในภาพที่ 4 ในทางกลับกันหากท าการลงทะเบียนไปแล้ว และ
ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงทะเบียน” หรือ  ในภาพที่ 4  

 

ภาพที่ 4 ด าเนินการลงทะเบียน 

 

5. กดปุ่ม “ตกลง” หรือ  ในภาพที่ 5 เพ่ือยืนยันการลงทะเบียน  
 

 

ภาพที่ 5 ตกลงการลงทะเบียน 
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3. ก าหนดโปรแกรมเรียนจริง 

1. เลือกเมนู “การลงทะเบียนเรียน” และเลือกเมนูย่อย “ก าหนดโปรแกรมการเรียนจริง” หรือ  ในภาพ
ที่ 6 
 

 

ภาพที่ 6 การลงทะเบียนเรียน 

2. ระบบแสดงหน้าจอก าหนดโปรแกรมการเรียนจริง ดังภาพที่ 7 โดยแสดง ชั้นปี หรือ  ในภาพที่ 6 ภาค
การศึกษา หรือ  หลักสูตร หรือ  และหน่วยกิต โดยผู้ใช้ เลือกกดท่ีเลขหน่วยกิต หรือ  เพ่ือท า
การก าหนดโปรแกรมการเรียนจริงใน ชั้นปี ภาคการศึกษา และหลักสูตรนั้นๆ  

 

 

ภาพที่ 7ก าหนดโปรแกรมการเรียนจริง 
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3. ระบบแสดงหน้าจอก าหนดรายละเอียด ดังภาพที่ 8 โดยแสดงหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
และผู้รับผิดชอบรายวิชา ในภาพที่  ผู้ใช้กดปุ่ม “ตามหลักสูตร” หรือ  ระบบจะเลือกวิชาที่อยู่ใน
หลักสูตร (มคอ 2) มาแสดงให้อัตโนมัติ 

4. ผู้ใช้ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของรายวิชาในหมวดวิชา หรือ  และผู้รับผิดชอบรายวิชา 
หรือ    

5. หากผู้ใช้พบว่า ระบบยังไม่ปรากฏรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว ให้กดปุ่ม “+” หรือ  เพ่ือเพ่ิมรายวิชา 
6. หรือในทางกลับกัน หากต้องการลบรายวิชา กดปุ่ม “X”  หรือ  

 

 

ภาพที่ 8 บันทึกโปรแกรมการเรียนจริง (2) 
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4. ก าหนดรายวิชาท่ีเปิดสอน 

1. เลือกเมนู “การลงทะเบียนเรียน” และเลือกเมนูย่อย “ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน” หรือ  ในภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 9 การลงทะเบียนเรียน 

2. เลือกข้อมูลเบื้องต้นส าหรับก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน ปรากฏภาพที่ 10 ดังต่อไปนี้ 
a. ปีการศึกษา หรือ    
b. ภาคการศึกษา หรือ  
c. ชั้นปีการศึกษา หรือ  
d. หลักสูตร หรือ  

3. กดปุ่ม “ค้นหา” หรือ  
 

 

ภาพที่ 10 ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน: ค้นหาหลักสูตร 
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4. ระบบแสดงหน้าจอจัดการการก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน ประกอบไปด้วยรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต จ านวนกลุ่มเรียน หมายเลขกลุ่มเรียน และจ านวนนักศึกษาในกลุ่มเรียน โดยข้อมูลรายวิชาที่ปรากฏ
จะเชื่อมโยงจากการก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน 

5. ระบบจะก าหนดกลุ่มเรียนให้ทุกรายวิชามีจ านวน 1 กลุ่มเรียน หากผู้ใช้ต้องการเพ่ิมกลุ่มเรียนให้กดปุ่ม 

“+เพ่ิมกลุ่มจากรายวิชาที่เปิดสอน” หรือ  ในภาพที่ 11 โดยระบบจะปรากฏหน้าจอในภาพที่ 12 
6. การก าหนดรายชื่อนักศึกษาลงกลุ่ม ให้ผู้ใช้กดท่ีจ านวนนักศึกษาในคอลัมน์ “จัดกลุ่ม (คน)” หรือ  ใน

ภาพที่ 11 จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 13 ให้ผู้ใช้ท าการเลือกรายชื่อนักศึกษาลงกลุ่ม 
7. หากผู้ใช้ต้องการคัดลอกรายชื่อนักศึกษาที่เคยเลือกไว้ในรายวิชาอ่ืน ส าหรับใช้ลงทะเบียนในรายวิชาใด 

โดยไม่ต้องท าการเลือกใหม่ ให้กดที่รูปคลิปหนีบกระดาษ หรือ  ในภาพที่ 11 ระบบจะแสดงหน้าจอดัง
ภาพที่ 14 
 

 

ภาพที่ 11 ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน: จัดการ 

8. หากต้องการจัดการกลุ่มเรียน หรือย้ายกลุ่มเรียนในนักศึกษา ใหผู้้ใช้กดที่ภาพเครื่องหมาย “+” หรือ  
ในภาพที่ 11 โดยระบบจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 15 

9. การกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า (ภาพที่ 10) ให้ผู้ใช้กดท่ีปุ่ม “กลับหน้าค้นหา” หรือ  ในภาพที่ 11 
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ภาพที่ 12 เพ่ิมกลุ่มจากรายวิชาที่เปิดสอน 

 

 

ภาพที่ 13 เพ่ิมนักศึกษาลงกลุ่ม 
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ภาพที่ 14 คัดลอกนักศึกษาจากรายวิชาที่จัดกลุ่มแล้ว 

 

 

ภาพที่ 15 จัดกลุ่มนักเรียนในรายวิชา 

 

 

 


